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 مطربة خليجية طلبتها جهة إلحياء  24 
حفل غنائي ومت االتفاق مع مدير أعمالها 
من غير ما تدري ويوم احلفل ما راحت 
وقطت التهامي على مدير أعمالها اللي 
مو قايلها عن هاحلفلة مثل ما تقول.. 

خير ان شاء اهللا! 

 ممثلة «مرمرت» فريق عملها 
العجيبـــة ألنه منتج  بطلباتها 
عملهـــا ما يقـــدر يرفض لها أي 
طلب مثل ما تقول واملصيبة انه 
الشغالت اللي تطلبها بعيدة عن 

دورها.. اهللا يشفي!

 طلبات حفلة
 ممثلة تعتقد أنها «ملكت» أحد 
املنتجني هااليام مطلعة روحه 
انه ما يوقع مـــع زميلة لها في 
عملـــه اليديد اال ملا يوعدها انها 
تكون بطلـــة العمل.. احلمد هللا 

والشكر!
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 سفير الكويت بالدوحة سليمان ابراهيم املرجان واالمني العام للمجلس الوطني بدر الرفاعي وعدد من اعضاء الفرق املسرحية االهلية الكويتية مع فريق مسرحية «تاتانيا» 

 رجاء الجداوي تعلن حظر 
التجول في منزلها بعد إصابة 
حفيدتها بـ «إنفلونزا الخنازير»

 كشف لغز سرقة الفنانة نيرمين الفقي

القلق تعيشها   حالة من 
الفنانة رجاء اجلداوي داخل 
منزلها بعد اصابة حفيدتها 
بفيروس «انفلونزا اخلنازير» 
خوفا من انتقال العدوى بني 
افردا اســـرتها، حيث قامت 
بعمل نوع من حظر التجول 
داخل منزلها سواء لدخول او 
خروج اي شخص، وقامت 
بالغاء الزيارات املنزلية او اي 
مواعيد ملدة اسبوعني حتى 

تطمئن على حفيدتها.
  يذكر أن رجاء اجلداوي 
قد عادت الثالثاء املاضي من 
دبي بعد ان حضرت أنشطة 
الســـينمائي  مهرجان دبي 
لتفاجـــأ بإصابـــة حفيدتها 

التي  بانفلونـــزا اخلنازير. 
تعتبر من االمراض اخلطيرة 

التي تهدد حياة االنسان 

 متكنت اجهزة االمن في 
القاهرة مـــن ضبط خادمة 
الشـــهيرة نيرمني  الفنانة 
الفقـــي عقـــب هروبها الى 
محافظة البحيرة وبحوزتها 
مشغوالت ذهبية ومالبس 
ومبلغ مالي سرقتها من داخل 
شقة املجني عليها مبنطقة 

النزهة.
  وكانت اجهزة االمن في 
القاهرة قد تلقت بالغا من 
الفقي يفيد  الفنانة نيرمني 
بتعرضها للسرقة واختفاء 
مشـــغوالت ذهبية ومبالغ 
مالية ومالبســـها من داخل 

شقتها.
التحريات ان    وتبني من 
وراء ارتكاب الواقعة خادمتها 
شيرين علي ٢٧ سنة وانها 

البحيرة  الى محافظة  فرت 
القي القبـــض على املتهمة 
وارشدت عن مكان املسروقات 
وحترر محضـــر بالواقعة 

وتولت النيابة التحقيق.

 نادية الجندي: جائزة اإلعالم 
  ترّد على من شّكك في نجاح «نازلي»

 أكدت الفنانة نادية اجلندي ان اجلائزة الذهبية 
التي حصلت عليها من مهرجان اإلعالم العربي 
عن دورها في مسلســــل «ملكة في املنفى» أكبر 
دليل على جناحها في تقدمي شخصية امللكة نازلي 

وعلى جناح املسلسل جماهيريا أيضا.
  وقالت نادية اجلندي لـ «إيالف» على هامش 
تكرميها: ان التشكيك في مصداقية جلنة التحكيم 
أمر غير منطقي، ألن اللجنة ضمت شخصيات 
عربيــــة ومصرية لها ثقلها فــــي مجال الدراما، 
فضال عن ان التحكيم مت بشــــكل الكتروني من 
قبل كل عضو على حدة، مستنكرة التشكيك في 

نزاهة التصويت.
  وشددت على ان التشكيك في طريقة التحكيم، 
ويطلقه احلاقدون واخلاسرون، مشيرة الى ان 
األعمال اجليدة هي التي حصلت على اجلوائز في 
املهرجان، مشيدة بلجنة التحكيم في هذه الدورة 
التي اعتبرتها من أجنح دورات املهرجان، مشيرة 
الى انها حصلت على العديد من التكرميات خالل 
الفترة املاضية ومنذ انتهاء عرض املسلســــل، 
معتبــــرة ان جائزة مهرجان اإلعالم العربي هي 
األقرب الى قلبها لكونها قادمة من أعرق املهرجانات 

العربية في الدراما التلفزيونية. 

 عادل إمام يتقاضى ٤ ماليين دوالر 
  مقابل إعالن ويشدد الحراسة على منزله

 انتهى الفنان عادل إمام من تصوير أولى جتاربه في مجال اإلعالنات إلحدى شركات 
االتصاالت في مصر يقول فيه «مش قوتنا اننا ٨٠ مليون مصري.. إمنا قوتنا أننا في 
قوة كل واحد فينا» للمخرج عمرو عرفة، وتبلغ مدة اإلعالن ٣٠ ثانية وهو حاليا في 
مرحلة املونتاج وينتقل بعدها إمام ملرحلة التصوير الفوتوغرافي التي سيتم تعليقها 

في الشوارع، ومن املقرر عرضه مع احتفاالت رأس السنة.
  ونقلت صحيفة «صوت األمة» أن الزعيم تقاضى ٤ ماليني دوالر نظير املشاركة في 
اإلعالن، كما وضع شروطا لقبوله، وهي: أال ينطق باسم الشركة املعلنة طوال اإلعالن، 
وأال يتم عرض اإلعالن أثناء عرض مسلســـله اجلديـــد «فرقة ناجي عطا اهللا» املقرر 

عرضه في رمضان ٢٠١١، وأخيرا أال يقول أكثر من جملة واحدة أثناء اإلعالن.
  من جانب اخر على رغم احلراسة املشددة على منزل عادل إمام من إحدى شركات 
األمن اخلاصة ومن مديرية األمن املصرية، إال أنه طلب تشـــديد احلراســـة أكثر على 
منزله في منطقه املنصورية، علـــى أطراف القاهرة، بعد هجوم تعرض له أخيرا من 

معجبة اقتحمت منزله بحجة أنها ترغب في التقاط صورة لهما معا.

 رشا أمين: كريم عبدالعزيز 
شّغلني «رقاصة»

 أعربت الفنانة رشا أمني عن سعادتها باملشاركة 
في فيلم «فاصل ونعود» أمام النجم كرمي عبدالعزيز 
واملقرر عرضه خالل أيام، موضحة أن كرمي أعطاها 
دور عمرها وعلمها كيف يحب الفنان عمله ويجتهد 
فيه وكيف يظهر هذا اجلهد مع كل من يشـــارك 

معه ليظهر الدور بشكل متميز.
  وأضافت رشا في تصريح لـ «اليوم السابع» أن 
عملها مع كرمي هو أحلى صدفة في حياتها، مشيرة 
إلى أنها ظهرت خالل أحداث الفيلم بشـــخصية 
راقصة متثل نقطة حتول في حياة البطل خاصة 
أن العالقة بينها وبينه عالقة كراهية تكشـــف 

سببها أحداث الفيلم.
  ونفت رشا الشائعات التي ترددت حول طلب 
املخرج أحمد نادر جالل منها ارتداء بدلة رقص 
عارية كما ردد البعـــض مؤخرا، مؤكدة أنه قام 
باختيار مالبس معينة تظهر بها وتناسب دورها 
في الفيلم فقط، مؤكدة أنها ال تضع لنفسها خطوطا 
حمراء ولكنها جتسد دورا يضيف لها، مشيرة في 
نفس الوقت إلى أنها ال متانع في تقدمي اإلغراء 
خاصة أن الفنانة هند رستم قدمت اإلغراء بشكل 

محترم وأضافت ملشوارها الفني.

 رجاء اجلداوي
 بحضور ولي العهد الشيخ تميم بن حمد

 «أخت ارجال» عكس دور المرأة القطرية منذ قيام الدولة
 الدوحة ـ مفرح الشمري

  شـــهد نائب أمير دولة قطر 
ولي العهد سمو الشيخ متيم بن 
حمد آل ثاني مســـاء امس األول 
حفل األوبريت اخلتامي ملهرجان 
الدوحة عاصمة الثقافة العربية 
٢٠١٠ بعنوان «اخت ارجال» وذلك 
على مسرح األوبرا باحلي الثقافي 
«كتارا». وحضر احلفل ســـمو 
الشـــيخ جاسم بن حمد آل ثاني 
املمثل الشخصي لسمو أمير دولة 
قطر والعديد من الشيوخ والوزراء 
ورئيس مجلس الشورى وعدد 
من رؤساء البعثات الديبلوماسية 
املعتمدين لدى دولة قطر الشقيقة. 
وألقـــى وزير الثقافـــة والفنون 
والتراث د.حمـــد بن عبدالعزيز 
الكواري كلمة في بداية احلفل جاء 
فيها: منذ اليوم األول استشعرت 
وزارة الثقافة والفنون والتراث 
عظم املسؤولية امللقاة على عاتقها 
ألمرين، األول ان املوضوع يتعلق 
بالثقافة، والثقافة مســـؤوليتها 
عظيمة ألنها تتعلق بتراث وبهوية 
وفنون األمة وماضيها وحاضرها 

ومستقبلها، واآلخر اننا في قطر 
بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني وولي العهد ال 
نعرف أنصاف النجاح بل ال نعرف 
اال االبداع وال نعرف اال النجاح 
الكامـــل لذلك كانت املســـؤولية 

كبيرة. وأضاف: االحتفال غطى 
كل مفـــردات الثقافة من شـــعر 
واصدارات واستعراض وطرب 
ومسرح وكتاب، بأبعادها احمللية 
العريقة وببعدها العربي والبعد 
االقليمي والبعد الدولي، كما كان 

هذا العام هو عام الشباب العربي 
وعام الشباب الدولي وألول مرة 
فإن أنشطة الشباب في عاصمة 
عربية تسير جنبا الى جنب مع 

أنشطة الثقافة األخرى.
  وشـــكر الكواري كل االخوة 
العـــرب الذين شـــاركوا وأثروا 
الثقافة  الدوحة عاصمة  أنشطة 
العربية ٢٠١٠ باأليام واألسابيع، 
مؤكدا ان الثقافة العربية ال تعيش 
اال بالتفاعل مع الثقافات األخرى 
فهي ثقافة تثق في نفسها ومن 
خالل هـــذه الثقـــة عليها ايضا 
ان تتيح لآلخرين ان يشـــاركوا 

فيها.
ان األوبريت  بالذكر    اجلدير 
اخلتامي الذي حمل عنوان «أخت 
ارجـــال» كتب كلماته الشـــيخ 
سلطان بن حمد آل ثاني والشاعر 
أحمد املسند، وشارك فيه أكثر 
من ٣٠ فنانا وممثال يؤدون فيه 
العديد مـــن الرقصات واملقاطع 
الفنية التي جتّسد وتعكس دور 
املرأة العربية ومكانتها احلقيقية 

عند العرب.

 «تاتانيا» حاربت الخرافات بالعلم
 الدوحة ـ مفرح الشمري

  بحضور ســــفير الكويت بالدوحة ســــليمان ابراهيم املرجان 
واالمني العــــام للمجلس الوطني للثقافة والفنــــون واآلداب بدر 
الرفاعي ومديرة ادارة املســــرح باملجلس كاملة العياد وعدد من 
اعضاء الفرق املسرحية االهلية الكويتية عرضت مساء امس االول 
ضمن املسابقة الرسمية ملهرجان املسرح اخلليجي بدورته احلادية 
عشرة املقامة حاليا بالعاصمة القطرية، مسرحية «تاتانيا» لفرقة 
مســــرح اخلليج العربي، والتي تدور احداثها في قرية «تاتانيا» 
املعزولة عن العالم اخلارجي بســــبب حاكمها الديكتاتور، الى ان 
يأتــــي اليها املدرس املتمرد الثوري «رامون» الذي يقع في فخ مت 
اعــــداده له بإحكام حيث يدبر قس القريــــة مؤامرة لقتل العمدة، 
فيتواطأ مع جميع اهل القرية الستغالل حماس وثورية املدرس 
الذي يذهب الى منزل العمدة ليتزوج ابنته سارة، لكن يتم القبض 
عليه فيهرب مبســــاعدة احدى النساء، ومن ثم يكتشف انه كان 

ضحية للجميع.

  الصراع

  استطاع املخرج عبدالعزيز صفر تقدمي فرضية تعتمد على عدة 
اوجه للصراع، فنجد صراعا بني العلم واخلرافة، والنزاهة والفساد، 
من خالل لعبة مســــرحية اعتمد فيها على التغريب حيث جاءت 
مبثابة قناع يخفي خلفه واقعا يعيشه العديد من الشعوب على 
مســــتويات مختلفة من القهر والظلم واالستبداد، وميكننا القول 
ان املسرحية حملت دالالت عديدة في رحلة املدرس من العاصمة 
الى القريــــة، ليقوم بتعليم مجموعة من الناس الذين تكيفوا مع 
الوضع الفاســــد داخل قريتهم حتى اصبحوا ال يستطيعون قول 
«ال» في وجه الظلم والقهر واجلهل، وحتى عندما يتعلمون نعرف 
في النهاية انها كانت مجرد مسرحية خلداع املدرس وايقاعه في 
الفخ، فنحن امام خلفية سوداء قامتة تهيمن على الفضاء املسرحي 

وحتيلنا الى ذاكرة جدران السجن املظلمة.

  فالش باك

  احلركات االيقاعية والتعبيرات احلركية الى جانب تقنية «الفالش 
باك» التي اعتمد عليها صفــــر كان هدفها االول واالخير توصيل 
الفكرة للمتلقي بصورة اكبر حيث كانت الصورة التي اعتمد عليها 
قريبة من الصورة السينمائية باعتماده على اعادة بعض املشاهد 
من اكثر من زاوية ليقدم لنا «فرجة» مسرحية جميلة، ومنسجمة 
كما متيز العرض في توظيف العازفني املوسيقيني املوجودين على 
خشبة املســــرح اثناء العرض داخل االحداث ليكونوا من ضمن 
الشــــعب الذي يتعرض للقهر، بينما جاء الديكور متماشــــيا مع 
احداث املسرحية وهو عبارة عن اقنعة بشرية تتوسط اخللفية 
تعكــــس خلفها حقيقة «تاتانيا» فالوجوه تكاد تكون دون مالمح 

مثل اهلها الذين يعانون من الفقر واجلهل.
  يذكر أن مسرحية «تاتانيا» من تأليف بدر محارب ومتثيل ميثم 
بدر وفاطمة الصفي وعبدالعزيز بهبهاني وعيسى ذياب وابراهيم 
الشــــيخلي وناصر الدوب وفاطمة القالف وعصام حمدي واحمد 
التمار وديكور محمد الربيعان وازياء فاطمة القامس وموسيقى بدر 

ساملني وعبداهللا محمد وعقيل بدر واخراج عبدالعزيز صفر. 

 عرضتها «الخليج العربي» في مهرجان المسرح الخليجي الـ ١١

 نيرمني الفقي 
 جانب من اوبريت «أخت ارجال» 


